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DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSMENT OF RELATED PARTY TRANSACTIONS  IN 
TERMS OF INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS AND 

CAPITAL MARKET BOARD REGULATIONS 
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Öz
İlişkili taraf olarak kabul edilen işletmelerle yapılan işlemler hile ve yol-

suzluk yapılmasına çok uygun olmaları nedeniyle bağımsız denetim açısından 

büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleri 

denetim standartları açısından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ilişkili ta-

raflarla yapılan işlemlerin denetimine ilişkin olarak, Uluslararası Muhasebe-

ciler Federasyonu (IFAC: Intenational Federation of  Accountants) tarafından 

yayınlanan Uluslararası Denetim Standardı 550 ve Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı Tebliğ’in 22.Kısmı ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Uluslararası Denetim Standardı 

550’nin, Sermaye Piyasası Kurulu  tarafından yapılan düzenlemeye göre daha 

kapsamlı ve daha açıklayıcı olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: İlişkili Taraf, İlişkili Taraf İşlemleri, Bağımsız De-

netim, Uluslararası Denetim Standartları, Sermaye Piyasası Kurulu.

Abstract
Transactions with the enterprises that are accepted as related parties are 

very important for independent audit because they are suitable for fraud and 

corruption. In this paper, related party relations and transactions are assessed 

in terms of auditing standards. In this scope, in terms of  the auditing of tran-

sactions with the related parties, International Auditing Standard 550 issued 

by (IFAC: International Federation of  Accountants) and Section 22 of the 
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Communique Serial: X, No:22 issued by Capital Market Board are examined 

in detail.    According to the result of the examination, it is seen that Internati-

onal Auditing Standard 550 is more comprehensive and explanatory than the 

regulation of  the Capital Markets Board.

Key Words: Related Party, Related Party Transactions, Independent Au-

diting, International Auditing Standards, Capital Market Board.

1.GİRİŞ
Son yıllarda yaşanan bir çok denetim skandalında (Adelphia, Enron, Tyco 

vb.)  ilişkili taraf işlemlerinin de gündeme gelmesi, bu işlemlerle ilgili olarak 

mevcut düzenlemelerin uygun olup olmadığının tartışılmaya başlamasına ne-

den olmuştur (Louwers ve ötekiler, 2008, 10; Gordon ve ötekiler, 2007, 82). Bu 

durum bağımsız denetim sürecinde yürütülen işlemler sırasında ilişkili taraf 

işlemlerine daha fazla özen gösterilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. 

İlişkili taraf işlemlerinin bağımsız denetimi bazı nedenlerden dolayı zor-

luklar taşımaktadır Birincisi, ilişkili taraf işlemleri kolaylıkla tanımlanama-

maktadır. İkinci önemli neden ise denetçi diğer tüm denetim prosedürlerini 

uygulasa bile yönetimin ve işletme sahiplerinin ilişkili taraf ve ilişkili taraf 

işlemleri ilgili yaptığı açıklamalara öncelikle güvenmek zorundadır. Üçün-

cü olarak ise ilişkili taraf işlemlerinin işletme içinden takip edilmesi oldukça 

güçtür (AICPA, 2010, 5). Sayılan bir takım zorlukları da göz önüne alındığın-

da ilişkili taraf işlemlerinin bağımsız denetimi bağımsız denetim süreci için 

oldukça önemli bir hal almaktadır.

Bu çalışma kapsamında öncelikle ilişki taraf ve ilişkili taraf işlemleri 

ile ilgili genel açıklamalara yer verildikten sonra, ilişkili taraf işlemlerinin, 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC: International Fedaration of 

Accountant) tarafından yayınlanan Uluslararası Denetim Standartları (UDS) 

ve Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelerdeki 

durumunun değerlendirilmesine yer verilecektir.

=
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2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ
Bağımsız denetçinin, denetimi planlama safhasında yapması gereken iş-

lemlerden bir tanesi de denetimini gerçekleştirdiği müşteri işletme ile ilişki-

li olan kişi ve kuruluşları belirlemektir.İlişkili taraf kapsamına giren kişi ve 

kuruluşlar Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 ve Uluslararası Muhasebe 

Standardı (UMS) 24’de şu şekilde tanımlanmıştır:   

Bir tarafın işletme ile ilgili sayılabilmesi için;

 (a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla 

aracı yoluyla:

(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da iş-

letme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve 

aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere); 

(ii) İşletme üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması: 

TMS 28 “İştiraklerdeki Yatırımlar” standardının 2. paragrafı ve TMS 24’ün 

9. paragrafında önemli etki kavramı “yatırım yapılan işletmenin finansal ve 
faaliyetle ilgili politikaların belirlenmesi kararlarına katılma gücü olarak ta-

nımlanmıştır. 

Bir işletmenin başka bir işletme üzerinde, pay sahipliği veya bir anlaşma yo-

luyla önemli etkiye sahip olması olasıdır. Önemli etkiye sahip kişi, karar almada 

yetkili bir yönetim kurulu üyesi olabileceği gibi, bir işletmenin büyük ortağı 

da olabilir. Bu hakkı kullansın kullanmasın önemli etkiye sahip kişi/işletme ile 

işletme ilişkili taraf olarak tanımlanır (Örten ve ötekiler 2009, 386).

(iii) İşletme üzerinde ortak kontrole sahip olması: Bir işletmenin diğer bir 

işletme üzerinde sözleşmeye dayalı bir paylaşımla ekonomik faaliyetin kont-

rolünü sağlaması durumunda işletmeler ilişkili taraftırlar (Toksoy, 2009).

(b) Tarafın, işletmenin bir iştiraki olması, 

(c) Tarafın, işletmenin ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması,

(d) Tarafın, işletmenin veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir 

üyesi olması,

(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen her hangi bir bireyin yakın bir aile 

üyesi olması,

(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında 
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veya (d) ya da (e)’ de  bahsedilen her hangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı 

olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması veya

(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin 

çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması: Eğer 

bir işletme, bir başka işletmenin veya başka işletme ile ilişkili taraf olan bir 

işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında fayda sağlama planlarına sa-

hip ise, sayılan işletme ile planı olan işletme ilişkili işletmelerdir. Bu işletme-

lere örnek olarak ; personel tarafından veya personel için kurulmuş personel 

sandıkları, tüketim kooperatifleri veya benzeri düzenlemeler verilebilir (Örten 

ve ötekiler 2009, 388; Kaval 2005, 252). Bir şirkette kilit yönetici personel-

den birisi işten çıkarılmışsa veya ayrılmışsa ve buna ilişkin olarak sözleşmeye 

bağlı yükümlülük ve hakları tazmin etmek için bu yöneticiye belli miktarda 

bir ödeme yapılmışsa ve/veya takip eden aylar/yıllar için özel sağlık sigorta-

sı şirket tarafından üstlenilmişse ve/veya şirket tarafından bu kimseye takip 

eden aylar/yıllar için araba tahsis edilmişse bu durum işten ayrılma sonrasında 

çalışanlara fayda sağlama olarak değerlendirilmeli ve işkili kişi açıklamaları 

kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmalıdır (Demir 2009, 748).

TMS 24 ve UMS 24’te ilişkili taraf  sayılmak zorunda olmayan durumlar 

ise şu şekilde sıralanmıştır (TMS 24, parag.11; UMS 24, Parag.11):

İki işletmenin, “ilişkili taraf tanımında belirtilen (d) ve (f) kapsamında 

olmayan, sadece ortak bir yöneticiye ya da kilit yönetici personelinin başka 

bir üyesine sahip olması, 

İki ortak girişimcinin sadece bir iş ortaklığı üzerinde müşterek kontrolü 

paylaşmaları, 

Finansman sağlayanlar, sendikalar, kamu hizmeti şirketleri ve devlet ma-

kamları ve mercilerinden işletme ile sadece olağan iş ilişkisi içinde olanlar 

(işletmenin serbest hareket etmesini etkileyebilecek ya da karar alma sürecine 

dahil olabilecek olsa da),

Bir işletmenin önemli hacimde işlem yaptığı bir müşteri, bir tedarikçi, 

acente, dağıtımcı ya da genel mümessil (sadece bu işlemlerin sonucu ekono-

mik bağımlılık nedeniyle.

Müşteri ile ilişkili olan kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemler, denetim sı-

rasında uygulanan denetim prosedürleriyle ortaya çıkarılabilirler. Bu işlemler 
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müşteri işletme ile satın alma ve satış işlemlerini kapsadığı gibi borç ve alacak 

işlemlerini de kapsamaktadır (Kepekçi, 2000, 196). Özellikle denetimin plan-

lanması aşamasında, bağımsız denetçi işletme ile ilişki içinde olan tarafları 

tanımayı amaçlamaktadır. İşletmelerin büyük ortaklarının, iştiraklerinin, bağlı 

ortaklıklarının işletme ile sürdürdükleri ilişkiler denetçi için büyük önem taşı-

maktadır ve denetim işlemleri devam ederken bu işlemlere ilişkin kanıtlar top-

lanmaktadır. Denetimin tamamlanması aşamasında da yine taraflar arasındaki 

alım-satım işlemleri, para hareketleri ve hisse devir işlemleri; örtülü kazanç, 

örtülü sermaye hareketlerinin olup olmadığının ve kar planlaması yapılıp ya-

pılmadığının ortaya konması amacıyla bağımsız denetçi tarafından gözden 

geçirilir (Bozkurt, 2006, 360).  

UMS 24 ve TMS 24’te tanımlanan herhangi bir ilişkili tarafla yapılan iş-

lem, birbirleriyle ilişkili taraf durumunda olan işletmelerin kaynaklarını, yü-

kümlülüklerini ya da hizmetlerini paylaşmalarıdır. Bu paylaşım da bir bedel 

söz konusu olup olmaması işlemin bu niteliğini ortadan kaldırmaz. Örneğin 

üretici konumdaki bir işletme ile bu işletmenin ilişkili tarafı kabul edilen ve 

pazarlama işiyle uğraşan bir işletmenin aralarında yürüttükleri ürünlerin pa-

zarlanması işlemi, bedelli ya da bedelsiz de olsa ilişkili tarafla yapılan bir 

işlemdir. Benzer şekilde birbirleriyle ilişkili taraf durumunda olan bir işletme-

nin diğer işletmenin kredi borcunu ödemesi, bu işlem karşılığında faiz geliri 

elde edilip edilmediğine bakılmaksızın ilişkili tarafla yapılan bir işlem olarak 

kabul edilmelidir ve açıklanmalıdır (Özbek, 2009, 159).

İlişkili taraf ile yapılmış olmaları durumunda açıklanması gereken işlem-

lere şu örnekler verilebilir (TMS 24, parag.20, UMS 24, parag.20):

• Mal alım satımı (mamul ya da yarı mamul),

• Maddi duran varlık ve diğer varlıkların alım ve satımı,

• Hizmet sunumu ve alımı

• Kiralamalar,

• Araştırma ve geliştirme transferleri,

• Lisans anlaşmaları kapsamında yapılan transferler,

• Finansman anlaşmaları kapsamında yapılan transferler (nakdi ya da gayri 

nakdi krediler ve özkaynak katılımları dahil olmak üzere)

• Teminat ve kefalet karşılıkları,
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• İşletme adına veya işletme tarafından başka bir taraf adına borçların 
ödenmesi.

3. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN DENETİM STANDARTLARI 
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bağımsız denetçiler, denetimini yaptıkları müşteri işletmenin ilişkili ta-

rafları ile olan işlemlerini de müşteri işletmenin diğer bilgelerini inceledikleri 
gibi ayrıntılı bir şekilde incelemek zorundadır. Denetçilere, ilişkili taraf iliş-
kileri ve işlemlerini incelemelerinde yol gösterecek olan önemli unsurlardan 
biriside denetim standartları ile yapılan düzenlemelerdir. Çalışmanın bu kıs-
mında ilişkili taraf işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Uluslararası Muha-
sebeciler Federasyonu (IFAC: International Federation of Accountant) ve Ser-
maye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanmış olan standartlar ayrıntılı 
bir şekilde incelenecektir.

3.1.IFAC Tarafından Yapılan Düzenlemelerde İlişkili Taraf 
İşlemlerinin Denetimi
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC: International Feda-

ration of Accountant) “ilişkili taraf işlemlerinin denetimi” ile ilgili düzenle-
meye, Uluslararası Denetim Standartları (UDS) içinde International Standard 
on Auditing (ISA) 550 “Related Parties” başlıklı standartla yer verdiğini gö-
rüyoruz. 

Standart toplam 28 paragraftan oluşmaktadır. Standardın 1.ve 8.paragrafları 
giriş başlığı altında yer almaktadır. 9.paragrafta denetçilerin amaçlarına, 
10.paragrafta tanımlamalara, 11. ve 28.paragraflar arasında ise gerekliliklere 
yer verilmiştir.

Standartta bu 28 paragraf dışında, bu paragraflarda referans olarak göste-
rilmiş ve daha ayrıntılı bilgiler gerektiğinde başvurulması amacıyla standardın 
sonuna konulmuş “Application and Other Explanatory Materials”  başlıklı 50 
maddeden oluşan bir ek bölüm yer almaktadır.

Standardın birinci paragrafında bu standardın amacının, finansal tablola-
rın denetimi sırasında, ilişkili taraflarla ilişkiler ve ilişkili taraf işlemeleri ile 
ilgili olarak denetçinin sorumluluklarını ortaya koymak olarak açıklanmıştır 

(ISA 550, parag.1). 
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Standardın 2.paragrafı ise “İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemlerinin Yapısı” 

alt başlığı ile verilmiştir. İlişkili taraf işlemlerinin bir çoğu işletmeler için ola-

ğan işlemlerdir ve bu nedenle ilişkili taraf olmayanların benzer işlemlerinden 

daha fazla finansal tablolar için maddi hata oluşturma riski taşımazlar. Ancak 

bazı durumlarda ilişkili taraf işlemleri, ilişkili olmayan tarafların benzer iş-

lemlerinden daha fazla finansal tablolarda maddi hataya yol açma riski taşıya-

bilirler. Örneğin;

İlişkili taraflar çok yoğun ve karmaşık ilişkiler yoluyla faaliyetlerini sürdük-

leri zaman, bu durum ilişkili taraf işlemlerinin de karmaşıklığını artıracaktır.

Bilgi sistemi işlemleri işletme ve ilişkili taraflar arasındaki hesap bakiyele-

rini ve işlemleri açıklamada ve özetlemede etkisiz olabilir (ISA550, parag.2).

Standardın 3-8.paragraflarından denetçinin sorumluluklarına ilişkin açık-

lamalara yer verilmiştir. 3.paragrafta şu açıklama yer almaktadır; “İlişkili 

taraflar birbirinden bağımsız olmadıkları için, finansal raporların büyük bir 

çoğunluğunda, finansal tablo kullanıcılarının ilişkili taraf işlemlerinin yapısı-

nı, finansal tablolara  olası etkilerini anlamalarını olanaklı kılmak için ilişkili 

taraf ilişkileri, işlemleri ve kalanları için özel hesaplar ve açıklama şartları 

oluşturulmaktadır. Bu tür açıklama şartlarının oluşturduğu bir finansal rapor-

lama uygulamasının denetiminde, ilişkili taraflar için oluşturulan hesaplara 

ilişkin olarak işletme başarısızlıklarından ortaya çıkan maddi hatta risklerini 

denetim prosedürlerini uygulayarak tanımlamak ve değerlemek denetçinin so-

rumluğundadır” (ISA 550, parag.3).

4.paragrafta, uygulanan finansal raporlama sistemi ilişkili taraflarla ilgili 

minimum düzeyde veya hiçbir açıklama gerektirmiyorsa bile, denetçi işletme-

nin ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleri ile ilgili bilgi elde etme ihtiyacındadır” 

denilmektedir (ISA 550, parag.4). 

5.paragrafta ise, “işletmenin ilişkili taraflarla olan ilişkilerinin ve işlemle-

rinin anlaşılması, denetçinin, UDS 240 “Finansal Tabloların Bağımsız Deneti-

minde Hile ve Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu” 

standardının  (ISA 240 “The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in 

an Audit of Financial Statements”)” gerektirdiği hile riski faktörlerinden bir 

veya daha fazlasını değerlemesi ile ilgilidir. Çünkü hile, ilişkili tarafla bağlan-

tılı olarak daha kolayca yapılabilir” denilmektedir (ISA 550, parag.5). 
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6.paragrafta ise, denetim Uluslararası Denetim Standartları’na uygun ola-

rak gereği gibi planlanmış ve yürütülmüş olsa bile, denetime ilişkin olarak 

işletme içinden yapılan sınırlamadan dolayı, finansal tablolardaki maddi ha-

taların ortaya çıkarılmasına engel olacak bazı kaçınılmaz  risklerin mevcut 

olacağı ifade edilmiştir. Aynı paragrafa göre, ilişkili taraflar bağlamında, de-

netimle ilgili olarak işletme içi sınırlamaların, denetçinin maddi hataları orta-

ya çıkarma yeteneği üzerindeki potansiyel etkileri aşağıdaki bazı nedenlerden 

dolayı büyük olmaktadır (ISA 550, parag.6):

Özellikle finansal raporlama sisteminin ilişkili taraflarla ilgili açıklama 

gerektiren bir düzenleme içermediği durumlarda, yönetim ilişkili taraf ilişki-

lerinin ve işlemlerinin varlığının farkında olamayabilmektedir.

 İlişkili taraf ilişkileri yönetime, danışıklı işlem yapma, bazı işlemleri ört-

bas etme ve manipülasyon yapma konusunda önemli fırsatlar sağlamaktadır.

Standardın 7.paragrafında ise, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin açık-

lanmama olasılığına karşı UDS 200’ün  (ISA 200 “Overall Objectives of the 

Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with In-

renational Standards on Auditing”) gerektirdiği mesleki şüphecilikle birlikte 

denetimin planlanması ve yürütülmesinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Standardın 8.paragrafında bu standardın yürürlük tarihinin 15 Aralık 2009 

tarihinden sonra başlayan dönem olduğu belirtilmiştir.

9.paragrafta denetçilerin amaçları ele alınmıştır. Bu paragrafa göre de-

netçiler; finansal raporlama çevresinde ilişkili tarafla ilgili gereklilikler olup 

olmadığına bakılmaksızın, ilişkili taraf işlemlerinden doğabilecek olan hile 

risklerini görebilmek, finansal tablolarda yer alan ve ilişkili taraf ilişkileri ve 

işlemlerinden etkilenmiş denetim kanıtlarının adil ve eksiksiz sunulduğunu 

anlamak için, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleri ile ilgili yeterli derecede bilgi 

elde  etmelidirler. Buna ek olarak aynı paragrafta, finansal raporlama çerçe-

vesinin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalar gerektirdiği durumlarda 

ise denetçilerin, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin finansal raporlama çer-

çevesine uyumlu bir şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı, muhasebeleştirilip 

muhasebeleştirilmediği ve açıklanıp açıklanmadığına ilişkin yeterli ve uygun 

denetim kanıtı toplaması gerektiği vurgulanmıştır (ISA 550, parag.9).
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Standardın 10.paragrafında bazı terimlerin ne anlama geldiği kısaca açık-

lanmıştır. Buna göre “arm’s length transaction” terimi, “terim kapsamında yü-

rütülen işlemler, kendi çıkarlarını korumaya çalışan ve faaliyetleri birbirinden 

bağımsız ve aralarında bir ilişki olmayan istekli satıcılar ve alıcılar arasında 

gerçekleşen işlemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı paragrafta ilişkili ta-

rafa ilişkin tanımlamalarda yapılmıştır. İlişkili taraf eğer uygulanan finansal 

raporlama çevresinde tanımlanmış ise “oradaki tanımlaya uyan kişi ve kuru-

luşlardır” denilmiştir. Ancak uygulanan finansal raporlama çevresinde ilişkili 

taraflara ilişkin bir açıklama şartı hiç yok ya da en asgari düzeyde ise  bu 

durumda aşağıdaki özelliklerin aranması gerektiği ifade edilmiştir (ISA 550, 

parag.10): 

Söz konusu tarafın doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya daha fazla aracı 

yoluyla, raporlama yapılan işletme üzerinde kontrol veya önemli bir etkiye 

sahip olması.

• Raporlama yapılan işletmenin bir başka işletme üzerinde bir veya daha 

fazla aracı yoluyla kontrol veya önemli bir etkiye sahip olması.

• İlgili tarafın raporlama yapılan işletmeyle; 

• Ortak kontrol altında ortaklık,

• Sahiplerin yakın aile bireyleri olması,

• Ortak bir kilit yönetici olması 

durumlarından birisi nedeniyle ortak kontrole sahip olması.

Standardın 11 ve 28.paragrafları “gereklilikler” başlığı altında yer almak-

tadır. Bu başlığın altında ilk alt başlık olarak ise 11 ve 18.paragrafları kapsa-

yan “risk değerleme prosedürleri ve ilgili faaliyetler” başlığı yer almaktadır. 

11.paragrafa göre; denetçiler risk değerleme prosedürleri ve ilgili faali-

yetlerin uygulanması sırasında risk değerleme sürecinin parçalarından olan 

UDS 240 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüzlük-

ler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu” (ISA 240 “ The Auditor’s 

Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements”) ve 

UDS 315 “İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan İlişkilerinin 

Anlaşılması ve Bu Konulara İlişkin Önemli Yanlışlık Riskinin Değerlendiril-

mesi” (ISA 315 “ Identifying and Assessing the Risks of Material Misstate-
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ment Through Understanding the Entity and Its Environment”) standartlarını 

da mutlaka dikkate almalıdırlar.  Aynı paragrafa göre, denetçiler, ilişkili taraf 

ilişkileri ve işlemlerinden kaynaklanabilecek maddi hata riski hakkında bilgi 

elde edebilmek için bu standardın 12-17. paragraflarında belirtilen denetim 

prosedürleri ve ilgili faaliyetleri yerine getirmelidir (ISA 550, parag.11). 

12-14.paragraflar “İşletmenin İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemlerinin Anla-
şılması” alt başlığı altında yer almaktadır. 12.paragrafta; “denetim takımını 

finansal tablolarda ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinden dolayı oluşabilecek 

hata veya hilelerin yol açabileceği maddi hata riski şüphesini tartışmalıdır” 

denilmektedir. 

13.paragrafta denetçilerin yönetimin beyanlarını soruşturmasına ilişkin 

açıklamalara yer verilmektedir. Bu paragrafta denetçilerin, işletmenin ilişkili 

tarafları, ilişkili taraflar ve işletme arasındaki ilişkinin yapısı ve işletmenin 

dönem boyunca ilgili taraflarla ilgili olarak herhangi bir işlem kaydı yapıp 

yapmadığına ve bu işlemlerin türü ve amacına ilişkin yönetim beyanlarını so-

ruşturması gerektiği ifade edilmektedir (ISA 550, parag.13). 

14.paragrafta ise işletme yönetimi ve işletme içindeki diğer kişilerin be-

yanlarına ilişkin soruşturma yapılırken aynı zamanda kontrol amaçlı olarak di-

ğer risk değerleme prosedürlerinin de uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu kontrolün amaçları ise şu şekilde sıralanmıştır (ISA 550, parag.14): 

Yönetimin ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerine ilişkin oluşturduğu hesap-

ların ve açıklamaların uygulanan finansal raporlama çerçevesine uyguluğunun 

saptanması.

Yönetimin ilişkili taraflarla önemli işlemler ve sözleşmeler için verdiği 

izinlerin ve bu işlem ve sözleşmelerin kabul edilip edilmediğinin kontrolü.

  İşletmenin normal işleyişi dışında önemli işlem ve sözleşmelere verilen 

izinlerin ve kabul edilip edilmediğinin kontrolü.

 15.paragrafta, denetçinin, ilişkili tarafla olan ilişkilere ve işlemlere işaret 

eden bir takım bilgiler veya sözleşmeler için dokümanları veya kayıtları in-

celerken bunların daha önce yönetim tarafından denetçiye açıklanmamış ve 

tanımlanmamış olabileceği konusunda da denetim süresince gözü açık olması 

gerektiği ifade edilmiştir.  Yani denetçinin, yönetimin ilişkili taraf işlemle-
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rini kendisine tam olarak açıklaması hususunda sürekli bir mesleki şüphe-

cilik yaklaşımı içinde bulunması gerektiği vurgulanmaya çalışılmıştır. Yine 

15.paragrafta, denetçilerin,  yönetim tarafından kendilerine tanımlanmamış ve 

açıklanmamış olan ve ilişkili taraflarla olan ilişkilere ve işlemlere işaret eden 

aşağıdaki hususları özellikle gözden geçirmesi gerektiği ifade edilmiştir (ISA 

550, parag.15): 

• Denetçi prosedürlerinin bir parçası olarak bankaların yasal onayları elde 

edilmelidir.

• Pay sahipleri ile yapılan toplantıların süreleri,

• Denetçinin işletmenin durumu ile ilgili ihtiyaç duyduğu diğer tüm kayıt-

lar ve dokümanlar.

16.paragrafta, “eğer denetçi 15.paragrafın gerektirdiği prosedürleri uygu-

larken veya diğer denetim prosedürlerinin uygulanması sırasında işletmenin 

normal işleyişi dışında önemli işlemler tanımlamışsa bu işlemlerin yapısı ve 

ilişkili tarafların bu işlemlere dahil olup olmadığı konusunda yönetimi soruş-

turmalıdır” denilmektedir (ISA 550, parag.16). 

Standardın 17.paragrafında, denetçilerin, müşteri işletmenin ilişkili taraf-

ları hakkında elde ettikleri bilgileri denetim takımının diğer üyeleri ile paylaş-

maları gerektiği ifade edilmiştir.

Standardın 18-19.paragrafları “İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemleri İle İlgili 

Maddi Hata Riskinin Tespit Edilmesi ve Değerlenmesi” alt başlığı altında yer 

almaktadır. 18. paragrafa göre, denetçi UDS 315’in gerektirdiği şekilde ilişkili 

taraf ilişkileri ve işlemleri ile ilgili maddi hata riskini belirlemeli ve değerle-

melidir. Ayrıca bu risklerin önemli sayılabilecek riskler olup olmadığına da 

karar vermelidir (ISA 550, parag.18). 19.paragrafta ise, “denetçi, ilişkili taraf-

larla bağlantılı olarak denetim prosedürlerini uygulayıp, ilgili işlemleri ger-

çekleştirdiğinde eğer hile riski faktörleri saptamışsa, maddi hata riski taşıyan 

bu tür işlemlerin hileye yol açabileceğini hesaba katmalıdır” denilmektedir 

(ISA 550, parag.19).

Standardın 20-24.paragrafları “İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemleri İle İl-
gili Maddi Hata Risklerine Karşılıklar” alt başlığı altında yer almaktadır. 

20.paragrafta, denetçinin, UDS 330 “Değerlendirilmiş Risklere Karşı Denetçi 
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Prosedürleri” standardının gerekliliklerinin de bir parçası olarak, ilişkili taraf 

ilişkileri ve işlemleri ile ilgili olarak belirlenmiş ve değerlenmiş olan maddi 

hata risklerine ilişkin daha fazla denetim prosedürü tasarlaması ve uygulaması 

gerektiği vurgulanmıştır. Bu prosedürlerin paragraf 21-24’te belirtilen gerek-

lilikleri de içermesi gerektiği ifade edilmiştir (ISA 550, parag.20).

21.ve 22 .paragraflarda daha önceden tanımlanmamış veya açıklanmamış 

olan ilişki taraflar veya önemli ilişkili taraf işlemlerinin tespit edilmesine yö-

nelik açıklamalara yer verilmiştir. 21.paragrafta, “eğer denetçi, ilişkili taraf 

ilişkileri ve işlemleri ile ilgili daha önce müşteri işletme yönetimi tarafından 

kendisine açıklanmamış olan bir anlaşma veya bilgiyi tespit etmişse, denetçi 

bu ilişkilerin ve işlemlerin varlığı ile ilgili koşulları doğrulayıp doğrulamaya-

cağına karar vermelidir” denilmektedir (ISA 550, parag.21). 

Daha önce yönetim tarafından kendisine tanımlanmamış veya açıklanma-

mış olan ilişkili taraf ilişkileri veya önemli ilişkili taraf işlemlerini saptaması 

durumunda denetçinin yapması gerekenler standardın 22.paragrafında aşağı-

daki şekilde sıralanmıştır (ISA 550, parag.22):

• Elde edilen bilgiler ile ilgili olarak derhal denetim takımının diğer üye-

leri ile iletişime geçilmelidir.

• Uygulanan finansal raporlama çevresinde ilişkili taraflara ilişkin gerek-

lilikler var ise;

• Denetçinin ileriki aşamalardaki değerlemeleri için, yönetimin tüm işlem-

leri yeninden açıklaması gerekmektedir

• İşletmenin bu aşamaya kadar, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerini tanım-

lama ve açıklama konusunda başarısız olmasının nedenleri soruşturulmalıdır.

• Yeni tanımlanan ilişkili taraf ilişkileri veya önemli ilişkili taraf işlemleri 

ile ilgili uygun maddi denetim prosedürleri uygulanmalıdır.

• Denetçi gerekli olduğunu düşündüğü durumda ek denetim prosedürlerini 

uygulamalıdır.

• Eğer ilişkili taraflarla ilgili olarak yönetim tarafından açıklama yapıl-

maması, kasıtlı gibi görünüyorsa, denetçi bu durumun denetim için etkilerini 

değerlendirmelidir.  

• Denetçinin, müşteri işletmenin normal işleyişi dışında gerçekleşmiş 

olan ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerini saptadığı durumlarda denetçinin yap-
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ması gerekenler ise 23.paragrafta aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (ISA 550, 

parag.23):

• İlişkili tarafla yapılan sözleşme ve anlaşmaların altında yatan nedenler 

incelenmelidir ve aşağıdaki hususlar değerlendirilmelidir:

• Hatalı finansal tablolarda yer alan veya örtbas edilmeye çalışılan ilişkili 

taraf işlemleri ile ilgili işletmeden mantıklı bir cevap istenmesi,

• İşlemlerin yönetim açıklamalarıyla tutarlı olup olmadığının değerlendirilmesi,

• İşlemlerin uygun hesaplarda yer alıp yer almadığının ve açıklamaların 

uygulanan finansal raporlama çerçevesine uygun yapılıp yapılmadığının de-

ğerlendirilmesi.

• İlişkili tarafla yapılan işlemlere ilişkin izin ve yetkilerin uygunluğu hak-

kında denetim kanıtı elde edilmelidir.

24.paragrafta ise, 10.paragrafta “arm’s length transaction” olarak açıkla-

nan (kendi çıkarlarını korumaya çalışan ve faaliyetleri birbirinden bağımsız ve 

aralarında bir ilişki olmayan istekli satıcılar ve alıcılar arasında gerçekleşen 

işlemler) işlemlerin finansal tablolara etkilerine ilişkin eğer yönetimin bir id-

diası var ise, denetçinin bu iddialara ilişkin yeterli düzeyde ve uygun denetim 

kanıtı toplaması gerekliliği vurgulanmıştır (ISA 550, parag.24).

Standardın 25.paragrafı “Belirlenmiş İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemlerine 
İlişkin Hesapların ve Açıklamaların Değerlendirilmesi” alt başlığı altında yer 

almaktadır. Bu paragrafta denetim raporunun hazırlanmasına ilişkin açıkla-

maların yer aldığı UDS 700’e uyumlu olarak finansal tablolara ilişkin bir gö-

rüş oluşturulurken denetçinin değerlendirmesi gereken hususlar açıklanmıştır. 

Buna paragrafa göre denetçinin değerlendirmesi gereken hususlar şunlardır 

(ISA 550, parag.25):

• Belirlenmiş ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerine ilişkin kayıtların ve açık-

lamaların, uygulanan finansal raporlama çerçevesine uygun olup olmadığı,

• İlişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin, finansal tabloların adil bir şekilde 

sunumunu engelleyip engellemediği,

• İlişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin finansal tabloların yanıltıcı olması-

na neden olup olmadığı. 

26.paragraf  “Yazılı Beyanlar” alt başlığı maltında yer almakta olup, yöne-

timden yazılı beyan alınmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bu parag-
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rafa göre denetçi, yönetimin denetçiye  açıkladığı tüm ilişkili taraf ilişkileri ve 

işlemlerinden haberdar olduğu ve finansal tablolarda yer alan ilişkili taraflarla 

ilgili açıklamaların yeterliliği konusunda yazılı beyan almak zorundadır (ISA 

550, parag.26).

27.paragrafta, denetçinin, müşteri işletmenin ilişkili taraflarına ilişkin de-

netimini sürdürürken ortaya çıkan önemli hususlarla ilişkili olarak, UDS 260 

“Bağımsız Denetimle İlgili Hususların Yönetimden Sorumlu Kişilere İletil-

mesi” standardının da gereği olarak yönetimden sorumlu kişilerle görüşmesi 

gerekliliği vurgulanmıştır (ISA 550, parag.27).

Standardın 28.ve son paragrafında ise, denetçinin, UDS 230 “Bağımsız 

Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi” standardının 8-11.paraflarındaki 

açıklamalarında gereği olarak, denetime ilişkin belgelerde, belirlenmiş ilişkili 
tarafların isimlerini ve ilişkili taraf ilişkilerinin yapısını açıklaması gerekliliği 

açıklanmıştır.  

Standardın 28.paragrafından sonraki kısımda ise daha öncede belirtildiği 

gibi denetçinin gerektiğinde daha ayrıntılı açıklamalar bulabileceği  “Uygulama 

ve Diğer Açıklayıcı Materyal” başlıklı 50 maddelik ek bölüm bulunmaktadır.

3.2. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Düzenlemelerde 
İlişkili Taraf İşlemlerinin Denetimi

İlişkili taraf işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak SPK’nın yaptığı düzen-

lemeler incelendiğinde SPK’nın 2006 Yılında çıkardığı Seri X No:22 sayılı 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’in Yir-

miikinci Kısmı’nda bu konuya yer verildiği görülmektedir. Seri X No:22 sa-

yılı Tebliğ SPK tarafından UDS’na uyum amacıyla çıkarılmış olup, Tebliğde 

yer alan “İlişkili Taraflar” başlıklı bu kısmın Uluslararası Denetim Standardı 

550 “İlişkili Taraflar” standardına karşılık geldiği belirtilmiştir. 

22. Kısım toplam 9 maddeden oluşmaktadır. Bu kısım 3.maddeden iti-

baren iki bölüme ayrılarak ele alınmıştır. Birinci bölüm “İlişkili Tarafların 

Varlığı, Kamuya Açıklanması ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler” başlığı 

ile 3-6.maddelerden, ikinci bölüm ise “Belirlenmiş İlişkili Taraflar İle Yapılan 

İşlemlerin İnlenmesi, İşletme Yönetimi Beyanları, Bağımsız Denetim Sonuç-

ları ve Raporlama” başlığı ile 7-9.maddelerden oluşmaktadır.
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Bu kısmın amacı birinci madde de, “ilişkili taraflar ve bu taraflarla gerçek-

leştirilen işlemlerle ilgili, bağımsız denetçinin sorumlulukları ve uygulanacak 

denetim teknikleri ile ilgili ilke, usul ve esasları belirlemek” şeklinde ifade 

edilmiştir (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.1).  Tebliğin bu kısmının 

kapsamı ise, ilişkili tarafların belirlenmesi, ilişkili taraflarla yapılan işlemler 

ve bunların kamuya açıklanması ve raporlanmasına dair işlemlerden oluşmak-

tadır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.2).  

Üçüncü maddede ilişkili tarafların varlığı, kamuya açıklanması ve ilişkili 

taraflarla yapılan işlemlere ilişkin genel esaslar aşağıdaki şekilde açıklanmış-

tır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.3):

1) Finansal tablolarla ilgili işletme yönetiminin belirli beyanlarına dair 

kanaate ulaşmak için kullanılan bağımsız denetim kanıtlarının ikna ediciliğini 

etkileyen sınırlamalar söz konusu olduğunda, bu Kısımda belirtilen bağımsız 

denetim teknikleri uygulanarak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı sağ-

lanır. 

2) İşletme yönetimi tarafından sunulan bilgi ve belgelerde ve yapılan 

açıklamalardaki önemli yanlışlık riskinin bağımsız denetçi tarafından bekle-

nilenden daha yüksek olması ve ilişkili taraflarla ilgili önemli bir yanlışlık ol-

duğunun belirlenmesi durumlarında, bağımsız denetçi, duruma uygun olarak 

değiştirilmiş, genişletilmiş ya da ilave bağımsız denetim tekniklerini uygula-

mak zorundadır.

3) Dördüncü madde birinci bölümde “ilişkili tarafların açıklanmasında so-

rumluluk” alt başlığı ile yer almaktadır. Bu maddeye göre işletme yönetimi, 

ilişkili tarafların belirlenmesi ve bu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin açık-

lanmasından sorumludur. Bu sorumlulukta işletme yönetiminin ilişkili taraf-

larla gerçekleştirilen işlemlerin işletmenin bilgi sisteminde uygun bir şekilde 

belirlenerek finansal tablolara doğru yansıtılmasını temin edecek iç kontrol 

sistemlerinin kurulmasını gerektirmektedir (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kı-

sım 22, m.4)..

Beşinci maddede bağımsız denetçinin ilişkili taraflarla ilgili çalışmalarına 

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu maddede bağımsız denetçinin yapma-

sı gereken çalışmalara ilişkin aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır (Seri X 

No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.5): 
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1) Bağımsız denetçinin, finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olabilecek 

işlemleri, olayları ve uygulamaları belirleyebilmesi için işletmenin faaliyetleri 

ve ilişkili olduğu çevre hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekir. İlişkili 

tarafların ve bu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin mevcudiyeti normal iş-

letme faaliyetleri olarak görülseler de, aşağıda belirtilen hususların varlığı se-

bebiyle  bağımsız denetçinin söz konusu işlemlere özel bir dikkat göstermesi 

gerekir.

a) Finansal raporlama standartları ilişkili taraflarla olan belirli ilişkilerin 

ve işlemlerin finansal tablolarda açıklanmasını gerekli kılabilir. 

b) İlişkili tarafların ya da ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin var-

lığı finansal tabloları etkileyebilir. İlişkili tarafların mevcudiyeti durumunda 

işletmenin vergi yükümlülüğü, vergi yasalarının özel hükümlerinden etkilene-

bilir ve bu durumun bağımsız denetçi tarafından özellikle göz önünde bulun-

durulması gerekir.

c) Bağımsız denetim kanıtının kaynağı, bağımsız denetçinin denetim ka-

nıtının güvenilirliğine dair değerlendirmesini etkiler. İlişkili olmayan üçüncü 

taraflardan elde edinilen ya da oluşturulan bağımsız denetim kanıtları daha 

fazla güvenilirdir. 

d) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin arkasında normal faaliyet 

kapsamında değerlendirilemeyecek karın paylaşımı ya da hileli olabilecek iş-

lemler bulunabilir.

 2) İşletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişiler tarafından belirlenerek 

bağımsız denetçiye verilen ilişkili taraflara ait isim bilgileri bağımsız denetçi 

tarafından incelenir. Bağımsız denetçi, bu bilgilerin yeterliliği ile ilgili olarak 

aşağıda belirtilen bağımsız denetim tekniklerini uygular:  

a) Biline n ilişkili tarafların isimleri için önceki döneme ait çalışma 

kâğıtları incelenir, 

b) İşletmenin ilişkili taraf belirleme yöntemleri incelenir,

c) Yönetimden sorumlu kişilerin ve çalışanların ilişkili taraflarla olan bağ-

lantıları hakkında bilgi toplanır,

d) Ana hissedarları belirlemek için işletmenin ortaklık yapısı ve bunlara 

ilişkin kayıt ve belgeler incelenir ya da uygunsa ticaret sicilinden ana hissedar 

listesi temin edilir, 
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e) Genel kurul ve yönetim kurulu tutanakları ve ilgili diğer yasal kayıtlar 

incelenir, 

f)  İşletmenin ilişkili tarafı niteliğinde olan veya olabilecek işletmelerin 

ortaya çıkarılması amacıyla, işletmenin geçmiş dönem bağımsız denetçilerin-

den ya da cari dönemde ilgili diğer bağımsız denetçilerinden ilişkili taraflara 

ait bilgiler edinilir ve 

g) İşletmenin düzenleyici otoritelere sağladığı vergi beyanları ve diğer bil-

giler incelenir.

3) Bağımsız denetçi, ortaya çıkarılmamış önemli nitelikte ilişkili taraf bu-

lunması riskinin düşük olduğu kanaatindeyse, bu bağımsız denetim teknikle-

rini uygun şekilde değiştirilebilir. 

4) Bağımsız denetçinin ilişkili taraflarla ilgili olarak kamuya yapılan açık-

lamaların uygun ve yeterli olduğundan emin olması gerekir.

Altıncı maddede ilişkili tarafla müşteri işletme arasında yapılan işlemlerle 

ilgili olarak denetçinin dikkat etmesi gereken hususlar açıklanmıştır. Altıncı 

maddenin birinci bendinde, bağımsız denetçilerin, işletmenin ilişkili taraflarla 

gerçekleştirdiği işlemlere dair işletme yönetimi ve yönetimden sorumlu ki-

şiler tarafından temin edilen bilgileri incelemek zorunda oldukları ve ayrıca 

ilişkili tafralarla yapılabilecek diğer işlemlere karşı da dikkatli davranmaları 

gerektiği ifade edilmiştir (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.6/1). Al-

tıncı maddenin ikinci bendinde ise, bağımsız denetçinin, işletmenin iç kontrol 

sistemini inceleyip, maddi hata riskine karşı bir ön değerleme çalışması ya-

parken, ilişkili taraflarla olan işlemlerin kaydedilmesi ve bu işlemlere ilişkin 

yetkilendirmeye dair kontrol faaliyetlerinin yeterliliğini de gözden geçirmesi 

gerektiği vurgulanmıştır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.6/2). Altın-

cı maddenin üçüncü bendinde bağımsız denetçinin, daha önce belirlenmemiş 

bir ilişkili tarafın mevcudiyetini gösterebilecek ve mevcut şartlar altında ola-

ğandışı gözüken işlemlere karşı dikkat olması gerektiği belirtilmiş ve olağan-

dışı sayılabilecek işlemlere aşağıdaki örnekler verilmiştir (Seri X No:22 Sayılı 

Tebliğ, Kısım 22, m.6/3):

• Olağandışı fiyatlar, faiz oranları, garantiler ya da geri ödeme şartları gibi 

normal olmayan şartları ihtiva eden işlemler

• Gerçekleşmesi için görünürde mantıklı bir ticari sebep olmayan işlemler,
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• Özün şekilden farklı olduğu işlemler,

• Olağandışı biçimde gerçekleştirilmiş işlemler,

• Belirli müşteri ve tedarikçilerle gerçekleştirilen diğerlerine oranla daha 

yüksek hacimli veya daha önemli işlemler ve

• Yönetim hizmetlerinin bedelsiz sağlanması gibi kaydedilmemiş işlem-

ler.

Altıncı maddenin dördüncü bendinde ise ilişkili taraflarla gerçekleştirilen 

işlemlerin varlığının ortaya çıkarılması için denetçinin yapması gerekenler şu 

şekilde sıralanmıştır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.6/4):

• İşlem ve bakiyelere detaylı testlerin uygulanması,

• Genel kurul ve yönetim kurulu tutanaklarının incelenmesi,

• Dönem sonunda ya da dönem sonuna yakın zamanlarda gerçekleşen iş-

lemlere özel dikkat gösterilerek muhasebe kayıtlarındaki yüksek tutarlı ya da 

olağandışı işlem ve bakiyelerin incelenmesi,

• Alacak ve borçlarla ilgili teyitler ile kredilere ilişkin banka mutabakatla-

rının incelenmesi (Bu tür bir inceleme, kefalet ilişkileri ile diğer ilişkili taraf 

işlemlerini ortaya çıkarır) ve 

• Müşterek yönetime tabi teşebbüsün hisselerinin alımı veya satımı ya da 

bir işletme ile gerçekleştirilen menkul kıymet alım-satımı gibi yatırım işlem-

lerinin incelenmesi ve benzeri bağımsız denetim tekniklerini uygular.

Tebliğin yirmiikinci kısmının ikinci bölümü 7,8 ve 9.maddeleri kapsa-

maktadır. Yedinci maddenin birinci bendinde bağımsız denetçinin ilişkili taraf 

işlemlerini incelerken, bu işlemlerin doğru olarak kaydedildiği ve açıklandı-

ğına dair yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde etmesi gerekliliği vur-

gulanmıştır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.7/1). Yedinci maddenin 

ikinci bendinde ise bazı durumlarda ilişkili taraflarla olan ilişkilerin niteliği-

nin açıklanmasında ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak elde edilen kanıtların 

kısıtlı olabileceği ifade edilmiş ve bağımsız denetçinin bu tür durumlarda yap-

ması gerekenler şu şekilde sıralanmıştır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 

22, m.7/2):

• İşlem tutarı ve şartlarının ilişkili tarafça teyit edilmesi,

• İlişkili tarafa ait bilgilerin incelenmesi, 



ÇÖZÜMM
AL

İ

101

Ka
sım

-A
ra

lık
 2

01
0

• İşlemlerle bağlantısı olan banka, avukat, garantör ve acente gibi kişiler 

ile görüşülerek bilgilerin doğrulanması.

Sekizinci maddede, bağımsız denetçilerin, ilişkili taraflarla ilişkili olarak 

yönetimden elde edilen bilgilerin tamlığı ve finansal tablolarda ilişkili taraf-

larla ilgili olarak yapılmış olan açıklamaların yeterliliğine ilişkin olarak yöne-

timden yazılı beyan almaları gerekliliği ele alınmıştır.

Dokuzuncu ve son maddede ise, bağımsız denetçinin, ilişkili taraflara ve 

bu taraflarla yapılan işlemlere ilişkin yeterli ve uygun kanıt elde edemediği 

veya finansal tablolarda yapılan açıklamaların yeterli olmadığına kanaat getir-

diği durumlarda, bu durumu bağımsız denetim raporunda şartlı veya olumsuz 

görüş vererek belirtmesi veya görüş bildirmekten kaçınması gerektiği hususu 

vurgulanmıştır.

3.3. Standartlara İlişkin Genel Değerlendirme
“İlişkili Taraf İşlemleri” ile ilgili olarak IFAC ve SPK tarafından yapı-

lan düzenlemelere bakıldığında IFAC tarafından yayınlanan UDS 550 ve SPK 

tarafından yayınlanan Seri X No:22 Sayılı Tebliğ’de yer alan düzenlemele-

rin kapsam açısından oldukça farklılaştığı görülmektedir.  SPK’nın çıkardığı 

Tebliğ’in amacının Uluslararası Denetim Standartları’na uyum olmakla bir-

likte, “İlişkili Taraf İşlemleri” açısından yapılan düzenleme açısından UDS’ye 

göre daha dar kapsamlı olduğu görülmektedir. 

Standartlar karşılaştırıldığında göze çarpan ilk önemli nokta “ilişkili ta-

raf” tanımlamasına ilişkindir. İlişkili tarafın kimler olabileceği UDS 550 

10.paragrafta ayrıntılı bir şekilde açıklanırken, SPK düzenlemesinde ise iliş-

kili tarafın kimler olabileceğine dair bir açıklama yapılmamıştır.

Standartlar arasında farklılaşan diğer bir önemli husus ise, IFAC tarafın-

dan yayınlanan UDS 550’de ilişkili taraf işlemlerinin denetimi ile ilgili ola-

rak, bağımsız denetçinin risk değerlemesi yaparken göz önünde bulundurma-

sı gereken  UDS 315 “İşletmenin, Faaliyet  Koşullarının ve Çevresiyle Olan 

İlişkilerinin Anlaşılması ve Bu Konulara İlişkin Maddi Hata Riskinin Değer-

lendirilmesi” (ISA 315:Identifying and Assessing the Risks of Material Miss-

tatement Through Understanding the Entity and Its Environment) ve UDS 240 
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“Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüzlükler Konusun-

da Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu” (ISA 240: The Auditor’s Responsibi-

lities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements) standartlarına da 

başvurması gerektiği konusunda vurgu yapılırken, SPK düzenlemesinde ise 

böyle bir vurgulamanın yer almamasıdır.

Standartlar genel kapsam açısından değerlendirildiklerinde ise, UDS 

550’nin toplam 28 paragraftan ve bu paragraflarda yer alan bilgilere yönelik 

olarak gerektiğinde bağımsız denetçinin başvurabileceği ilave 50 maddelik 

açıklamadan oluştuğu görülmektedir. Ayrıca paragraflar içerisindeki açıkla-

malarda sık sık diğer UDS’lere de atıflar yapılmıştır. SPK düzenlemesinde ise 

9 madde yer almakta olup bu maddeler için ilave açıklamalar yer almamak-

tadır. Ayrıca düzenlemenin hiçbir yerinde başka bir denetim standardına da 

değinilmemiştir.

Yukarıda açıklanan ve temel amaçları ilişkili taraf işlemlerinin denetimin-

de bağımsız denetçiye yol göstermek olan standartlar arasında benzer yönler 

olmakla birlikte, UDS 550’nin SPK düzenlemesine göre ilişkili taraf işlemle-

rinin denetiminde bağımsız denetçiye daha iyi bir yol gösterici olduğu söyle-

nebilir.

4.SONUÇ
İşletmelerin ilişkili taraflarla yapacakları işlemlerin taşıdıkları hile ve yol-

suzluk riskinin yüksek olması, hata ve hilelerin önlenmesinde bağımsız de-

netçilere yüklenen sorumluk gibi hususlar göz önüne alındığında ilişkili taraf 

işlemlerinin denetimi bağımsız denetim açısından büyük önem taşımaktadır. 

İlişkili taraf işlemlerinin denetimi, ilişkili taraf işlemlerinin kolaylıkla ta-

nımlanamaması, denetçinin diğer tüm denetim prosedürleri uygulanmış olsa 

bile yönetimin ve işletme sahiplerinin ilişkili taraf ve ilişkili taraf işlemleri 

ilgili yaptığı açıklamalara öncelikle güvenmek zorunda olması ve ilişkili taraf 

işlemlerinin işletme içinden takip edilmesinin zor olması nedeniyle bağımsız 

denetçi için oldukça zor bir denetim adımıdır. 

İlişkili taraf işlemleri, UDS 550’de de belirtildiği gibi yönetimin hile ve 

manipülasyon yapmalarına çok uygun işlemlerdir. Bu nedenle bağımsız de-
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netçilerin bu işlemlerin denetimine ayrı bir dikkat ve özen göstermeleri ge-

rekmektedir. Bu tür işlemlerin, yönetim tarafından denetçiye bildirilmemesi 

olasılığı her zaman olduğu için bu tür işlemlerin ortaya çıkarılması veya mev-

cudiyetinin ortaya konması için denetçilerin daha fazla denetim prosedürü uy-

gulamaları gerekebilmekte, bu tür işlemlerin risklerinin belirlenmesi ve değer-

lendirilmesi de denetçi için oldukça zorlu bir süreç olabilmektedir. 

İlişkili taraf işlemlerinin denetiminde bazı durumlarda önemli maddi hata 

riski taşıyan işlemlerle karşılaşma olasılığı da çok yüksek olmaktadır. Örneğin 

ilişkili taraflar çok yoğun ve karmaşık ilişkiler yoluyla faaliyetlerini sürdükleri 

zaman, bu durum ilişkili taraf işlemlerinin de karmaşıklığını artıracaktır. İliş-

kili taraf işlemlerinin bu yapıda olduğu durumlarda bağımsız denetçinin dene-

timin güvenilirliğini artırmak için daha fazla kanıt toplaması gerekecektir. 

Çalışma kapsamında incelenen UDS 550’de bağımsız denetçinin ilişkili 

tarafların tanımlanması, ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin belirlen-

mesi ve denetlenmesi için yapması gerekenler ayrıntılı bir şekilde açıklanmış-

tır. Standartta vurgulanan önemli noktalar şunlardır:

Uygulanan finansal raporlama sistemi ilişkili taraflarla ilgili minimum dü-

zeyde bir açıklama gerektiriyorsa veya hiçbir açıklama gerektirmiyorsa bile 

bağımsız denetçi ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi elde etmelidir.

Hilenin ilişkili taraflarla işbirliği yapılarak daha kolay yapılabilmesi ne-

deniyle, ilişkili taraflarla yapılacak işlemler nedeniyle oluşacak hile riskinin 

denetçinin sorumluluğundadır.

İlişkili taraf işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak işletme içinden yapılabi-

lecek olan sınırlamalar bağımsız denetçinin  finansal tablolarda oluşabilecek 

maddi hataları ortaya çıkarma yeteneğini etkilemektedir. Bu nedenle bağımsız 

denetçi bu tür sınırlamaların olduğu durumlarda, ilişkili tarafla işletme arasın-

da danışıklı işlem yapma, bazı işlemleri örtbas etme ve manipülasyon yapıl-

ması hususlarının olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Bağımsız denetçiler, uygulanan finansal raporlama sisteminde ilişkili ta-

raflarla ilgili herhangi bir gereklilik olup olmadığına bakılmaksızın, ilişkili ta-

raf işlemlerinden doğabilecek olan hile riskini ortaya koyabilmek ve finansal 

tablolarda yer alan ve ilişkili taraf işlemlerinden etkilenmiş denetim kanıtları-
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nın adil ve eksiksiz sunulduğunu anlamak için ilişkili taraf işlemleri ile ilgili 

yeterli derecede kanıt elde etmelidirler.

Uygulanan finansal raporlama çerçevesinin ilişkili taraf işlemleri ile ilgi-

li açıklama gerektirdiği durumlarda bağımsız denetçi ilişkili taraf işlemleri-

nin finansal raporlama çerçevesinde istenilenlere uygun bir şekilde açıklanıp 

açıklanmadığına ve muhasebe kayıtlarına gerilip geçirilmediğine ilişkin yeter-

li derecede ve uygun denetim kanıtı toplamalıdır.

Bağımsız denetçi ilişkili taraf işlemleri ile ilgili risk değerlemesi yapar-

ken, UDS 240 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüz-

lükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu ve UDS 315 “İşletme-

nin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan İlişkilerinin Anlaşılması ve Bu 

Konulara İlişkin Önemli Yanlışlık Riskinin Değerlendirilmesi” standartlarını 

da mutlaka dikkate almalıdırlar.

Bağımsız denetçi, İşletmenin ilişkili tarafları, ilişkili taraflar ve işletme 

arasındaki ilişkinin yapısı ve işletmenin dönem boyunca ilgili taraflarla ilgili 

olarak herhangi bir işlem kaydı yapıp yapmadığına ve bu işlemlerin türü ve 

amacına ilişkin olarak yönetim beyanlarını soruşturmalıdır.

Bağımsız denetçi risk yönetim beyanlarını sorgularken; yönetimin ilişkili 

taraf ilişkileri ve işlemlerine ilişkin oluşturduğu hesapların ve açıklamaların 

uygulanan finansal raporlama çerçevesine uygun olup olmadığının, yöneti-

min ilişkili taraflarla önemli işlemler ve sözleşmeler için verdiği izinlerin ve 

bu işlem ve sözleşmelerin kabul edilip edilmediğinin ve işletmenin normal 

işleyişi dışında önemli işlem ve sözleşmelere verilen izinlerin ve kabul edilip 

edilmediğinin kontrolünü yapmalıdır.

Bağımsız denetçi, ilişkili taraflarla bağlantılı olarak denetim prosedür-

lerini uygulayıp, ilgili işlemleri gerçekleştirdiğinde eğer hile riski faktörleri 

saptamışsa, maddi hata riski taşıyan bu tür işlemlerin hileye yol açabileceğini 

hesaba katmalıdır.

Bağımsız denetçi, daha önce yönetim tarafından kendisine tanımlanma-

mış veya açıklanmamış olan ilişkili taraf ilişkileri veya önemli ilişkili taraf 

işlemlerini saptaması durumunda; elde edilen bilgiler ile ilgili olarak derhal 

denetim takımının diğer üyeleri ile iletişime geçmelidir, yeni tanımlanan iliş-
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kili taraf ilişkileri veya önemli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili uygun maddi 

denetim prosedürlerini uygulamalıdır, gerekli olduğunu düşündüğü durumda 

ek denetim prosedürlerini uygulamalıdır, eğer ilişkili taraflarla ilgili olarak 

yönetim tarafından açıklama yapılmaması kasıtlı gibi görünüyorsa, bu duru-

mun denetim için etkilerini değerlendirmelidir.  

Bağımsız denetçi, ilişkili tarafla yapılan sözleşme ve anlaşmaların altında 

yatan nedenler incelenmelidir. Bununla ilgili olarak, hatalı finansal tablolarda 

yer alan veya örtbas edilmeye çalışılan ilişkili taraf işlemleri ile ilgili işletme-

den mantıklı bir cevap istenmeli, işlemlerin yönetim açıklamalarıyla tutarlı 

olup olmadığını değerlendirilmeli, işlemlerin uygun hesaplarda yer alıp yer 

almadığı ve açıklamaların uygulanan finansal raporlama çerçevesine uygun 

yapılıp yapılmadığı araştırılmalı ve ilişkili tarafla yapılan işlemlere ilişkin izin 

ve yetkilerin uygunluğu hakkında denetim kanıtı elde edilmelidir.

Bağımsız denetçi finansal tablolara ilişkin görüşünü oluştururken, belir-

lenmiş ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerine ilişkin kayıtların ve açıklamaların 

uygulanan finansal raporlama çerçevesine uygun olup olmadığını, ilişkili taraf 

ilişkileri ve işlemlerinin finansal tabloların adil bir şekilde sunumunu engelle-

yip engellemediği ve ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin finansal tabloların 

yanıltıcı olmasına neden olup olmadığını değerlendirmelidir.

Bağımsız denetçi yönetimden, kendisine açıkladığı tüm ilişkili taraf iliş-

kileri ve işlemlerinden haberdar olduğu ve finansal tablolarda yer alan ilişkili 

taraflarla ilgili açıklamaların yeterliliği konusunda yazılı beyan almak zorun-

dadır

UDS 550’de yer alan açıklamalardan da anlaşıldığı gibi ilişkili taraf iş-

lemlerinin denetimi, bu işlemlerin taşıdıkları yüksek hile ve maddi hata riski 

nedeniyle, denetçilerin bağımsız denetim süreci boyunca son derece dikkat 

etmeleri gereken bir denetim adımıdır. Bu denetim adımının bağımsız denetçi 

tarafından azami dikkat ve özenle yürütülmesi, bağımsız denetçinin denetim 

raporuna yansıtacağı görüşün doğruluğu ve denetimin güvenilirliği açısından 

da çok büyük bir önem taşımaktadır.
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